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PRVNÍ VLAKY AŽ DO ISTANBULU 
NEJEZDILY 

Přestože trasa Orient Expressu vedla 
z Paříže do Istanbulu, v prvních letech 
provozu jezdily vlaky jen do Giurgiu, které se 
nacházelo asi 70 km za Bukureští. Zde se 
železnice křížila s Dunajem a cestující museli 
přestoupit na trajekt, který je přes Dunaj 
převezl. Následně bylo třeba pokračovat 
místním vlakem do Varny v Bulharsku, kde 
se opět nalodili na trajekt, kterým dopluli až 
do Istanbulu. Teprve až na konci 19. století, 
poté co byly dostavěny ve východní Evropě 
nové tratě a mosty, vyrazil z Paříže první vlak, 
který jel až do Istanbulu.

JAK VYPADALY PRVNÍ VLAKY ORIENT 
EXPRESS

První vlaky Orient Express měly jen 
několik vozů. Tvořily je dva luxusní lůžkové 
vozy, jídelní vůz s kuřáckým salonkem, 
zavazadlový vůz a část pro personál. 
Cesta z Paříže do Istanbulu trvala necelých 
sedmdesát hodin a jelo se tři noci. 
Při první jízdě se hostům podávaly ústřice, 
polévka s italskými těstovinami, kuřecí 
maso po myslivecku nebo hovězí fi let 
se zámeckými brambory.

Centrum pro studium demokracie a kultury letos vydalo v překladu Karla Dyby knihu předního německého ekonoma 
věnovanou analýze současné krize eurozóny. Formou odpovědí na návodné dotazy novináře Sinn v první části knihy 
podrobně vysvětluje příčiny měnové krize, koncipuje možná východiska (druhá část) a nakonec připojuje krátké obecné 
zamyšlení nad budoucností EU.

Autor systematicky rozebírá cestu ke zříze-
ní evropského státu raženou vrcholnými 
politiky a technokraty z EK a ECB bez 

ohledu na respektování jak uzavřených meziná-
rodních smluv, tak ekonomických zákonitostí. 
Přesvědčivě dokládá porušování maastricht-
ských podmínek, zejména zneužívání měnové 
politiky k podpoře rozpočtů států zasažených 
krizí. Srozumitelně popisuje sofi stikovaný 
mechanismus zestátnění soukromých dluhů 
a důsledky této kolektivizace – zjevnou nekon-

kurenceschopnost ekonomik jihu a jihozápadu 
Evropy i politiky skrývané miliardové transfery 
a záruky ze střední a severní Evropy, které 
destruktivně zatěžují již dnešní, ale zejména 
budoucí daňové poplatníky.
Budoucnost Sinn spatřuje ve výslovném odpuštění 
části dluhů některých zemí (nalhávat si, že všech-
ny dluhy budou splaceny, je naivní iluzí) a v jejich 
alespoň dočasném odchodu z eurozóny. Klíčové je 
okamžité rozvolnění vzájemného fi skálního ruče-
ní a otočení zavedené praxe, kdy opatření politiků 

a úředníků obcházejí právo a předbíhají přirozený 
hospodářský a sociální vývoj.
Nedávné rozhodnutí německého ústavního 
soudu, bohužel posvěcující Sinnem kritizované 
praktiky ECB, a bruselské reakce na odchod 
Velké Británie z EU ukazují, že odtrženost evrop-
ských elit od reality je zoufalá. I integraci naklo-
něný český čtenář po přečtení knihy racionálně 
odmítne myšlenku přijmout euro, dokud se cosi 
zásadně nezmění.  ■
LADISLAV MINČIČ, ředitel odboru HK ČR

Recenze knihy Hanse-Wernera Sinna – „V pasti eura“

A Nagelmackers rozhodně nic nepodcenil a vlak 
vybavil skutečně prvotřídním způsobem. Vagony 
se honosily dřevěným obložením, koženými křesly 
a lůžka byla vybavena hedvábnými přikrývka-
mi. Nagelmackers navíc na cestu pozval řadu 
významných osobností a novinářů, které nechal 
užít si krásy a luxusu nového vlaku. Žurnalisté pak 
nadšeně informovali o „jednom z nejlepších hotelů 
v Evropě, který se navíc pohybuje po železnici“. 
Úspěchu Orient Expressu napomáhal obří rozvoj 
železnice a do jeho nabídky tak stále přibývaly dal-
ší a další důležité trasy napříč Evropou. Na počát-
ku 20. století by otevřen alpský Simplonský tunel, 
který spojil Švýcarsko a Itálii a značně zjednodušil 
spojení mezi Paříží a Benátkami či Milánem. Tato 
nová stavba výrazně pomohla i Orient Expre-
ssu, kterému se po 1. světové válce začalo říkat 
„Simplon-Orient-Express“. Otevření tunelu se 
však Georges Nagelmackers nedožil, zemřel totiž 
10. srpna 1905 ve Francii.

Orient Express stále brázdí Evropu
Ačkoli již za jeho života slavily vlaky Orient Express 
velký úspěch, zlatá léta zažily až před 1. světovou 
válkou. Tehdy jejich klientelu tvořili nejvýznamnější 
a nejzámožnější lidé té doby. Válka sice rozmach 
Orient Expressu zbrzdila, avšak rozvoj cestování 
po válce opět slavné vlaky nastartoval. Vlaky Orient 
Express vydržely, i když občas s přestávkami a v růz-
ných modifi kacích, až do 21. století. Z jízdních řádů 
zmizely po 126 letech 14. prosince 2009. Přesto 
vlaky Orient Express stále brázdí Evropu. Spo-
lečnost Belmond totiž zakoupila několik souprav 
původních Orient Expressů a dodnes nabízí lidem 
zážitkové jízdy tímto legendárních vlakem, a to 
včetně trasy z Paříže do Istanbulu.  ■
DANIEL MORÁVEK 

Konstantinopolí (dnešním Istanbulem). O pět let 
později pak z Paříže vyrazil první Nagelmacker-
sův vlak.

Inspiraci našel Nagelmackers v USA

Historie samotného Orient Expressu se ovšem 
začala psát o více než 60 let dříve, kdy z paříž-
ského Východního nádraží vyrazil první dálkový 
expres společnosti Wagons-Lits. Tu založil belgický 
podnikatel Georges Nagelmackers. Zakladatel 
nejslavnější dálkové železnice se narodil 24. června 
1845 v Lutychu. Jeho otec pracoval jako bankéř 
a měl úzké vazby jak na dvůr krále Leopolda II., 
tak i na železnici. A jablko nakonec nepadlo 
daleko od stromu. Mladý Georges vystudoval sta-
vebnictví a po studiích vyrazil do Spojených států 
amerických, kde chtěl vyzkoušet fungování tamní 
železnice. Zde strávil cestováním po železničních 
cestách více než deset měsíců, přičemž ho nejvíce 
nadchly vlaky bratří Pullmanů. Šlo o vlaky hotelo-
vého typu, které se výlučně skládaly z vozů tehdejší 
1. třídy, zejména z vozů salonních, jídelních a lůž-
kových. Podle George Pullmana pak byl dokonce 
pojmenován samotný luxusní lůžkový vůz.

Sázka na luxus se vyplatila
Nagelmackerse lůžkové vozy natolik zaujaly, že 
se po svém návratu do Evropy rozhodl podobné 
vlaky provozovat i na starém kontinentu. Přestože 
svůj návrh představil již v roce 1870, trvalo ještě 
řadu let, než mohl být uskutečněn. Realizaci dál-
kové železnici komplikovaly jak lokální války, které 
byly v 19. století skoro na každodenním pořádku, 
tak složité vyjednávání s jednotlivými národními 
společnostmi. 
V roce 1878 se konečně podařilo položit pomysl-
ný stavební kámen nové železniční trasy. 13. čer-
vence tohoto roku totiž několik balkánských států 
a Osmanská říše podepsaly Berlínskou smlouvu 
o železničním spojení mezi Vídní a tehdejší 
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